
Notulen MR 21 september 2022 
Aanwezig: Bernd, Janneke, Claudia, Karlijn, Anne, Guusje en Kim 

Afwezig: Yvonne 

1. Agenda, mededelingen 
Geen. 
 

2. Actiepunten vanuit vorige vergaderingen 
De schoolgids in orde maken. 
 
3. Voorbereiding overleg directie:  
- Input MR: 

• Gedragsprotocol ter goedkeuring (zie bijlage + begeleidend schrijven) 
Feedback punten zijn meegeschreven door Guusje. Dit wordt aangepast door de 
gedragsspecialisten en daarna is het protocol definitief.  
Ook aandacht gehad voor het pestbeleid.  

• Openstaande vacatures 
Er is reactie op de vacature voor een gymleerkracht. Dit is nog niet helemaal rond.  
Daarnaast komt er nog een vacature voor een leerkracht van de instroomgroep. Deze gaat 
zeer binnenkort uit. 
Er zijn veel nieuwe collega's binnen het team. De PMR geeft aan dat het goed is om deze 
collega's voor te stellen, bijvoorbeeld in de wekelijkse memo of op een studiedag.  

• Inzet LKO 
We zitten ruim in de LKO capaciteit. Na overleg met IB zijn de leerkrachtondersteuners goed 
gestart. Iedereen heeft nu een eigen rooster.  
1 LKO’er valt structureel in op vrijdag. Eventueel zou het nog een optie kunnen zijn om 
wanneer het nodig is een kleine invalpool te organiseren binnen het LKO team. 

• VO-scholen 
Het is fijn als er eerder kan worden gestart met oriënteren/kijken op middelbare scholen en 
niet pas in groep 8. Leerkrachten van groep 7 kunnen hier gezamenlijk een mail over sturen 
naar de ouders. Zodat er dit schooljaar al georiënteerd kan worden op scholen.  

Actiepunt: leerkrachten van groep 7 op de hoogte brengen. 
 

- Input directie: 
• Schoolgids ter goedkeuring (zie bijlage + begeleidend schrijven) 

Feedback punten zijn meegeschreven door Guusje en meegegeven aan Emile ter verwerking. 
Wanneer het is aangepast is het akkoord.  

• Coronabeleid ter advies (zie bijlage + begeleidend schrijven) 
Feedback punten zijn meegeschreven door Guusje en overhandigd aan Emile. 

4. Overleg directie 
 
5. Rondvraag en sluiting 

• Ouder-medewerkersvragenlijst: Dit jaar moet er een oudertevredenheidsonderzoek komen. 

Eigenlijk moet er ook één voor de medewerkers komen.  

• Schooreis: Terugkomst schoolreisje erg gevaarlijk: regel verkeersregelaars. 

• Kinderarmoede: volgende keer langer bespreken.  

• Ramen: De ramen zijn al lange tijd kapot. De vraag vanuit een ouder is wanneer dit wordt 

opgelost. De processen bij PCOU gaan echter erg traag, waardoor dit ook vertraagd is. Het 

staat wel hoog op de lijst.  


